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 ًَدص ايدزع ضؤاٍ ٚدٛاب :-

 أٚاًل :  حفظ ضٛز٠ ٜظ َٔ األٜ٘  1 إىل األٜ٘  54 َٚعا٢ْ ايهًُات غف٣ٛ ٚحتسٜس٣ .

 

  ما هو القرآن الكريم ؟ 

 

 عرف معنى نزل فى مكة ونزل فى المدينة ؟ 

 

 سورة يس مكيه ، أم مدنية ؟ 

 

 لم سميت سورة يس بهذا األسم ؟ 

 

 ما القرية التى تشير إليها األيات ؟ 

 

 من المرسلون ؟ 

  ؟كم رسوالً ارسله هللا لهذه القرية 

  ً؟ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون "قال هللا تعالى " وأضرب لهم مثال 
لمن وجه األمرفى األيه ؟ ولمن ضرب المثل ؟        
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 إالم دعا الرسول أهل القرية ؟وما موقف أهل القرية منهم ؟وما حجتهم ؟ 

 
 

 ما العالقة بين أهل القرية والمكذبين لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ؟ 

 

 بم رد أهل القرية على الرسل  ؟ 
     

 وضح موقف الرسل من رد أهل القرية ؟ 

      
 

 من الرجل الذى جاء يسعى ؟ ولماذا ؟ وماذا فعل أهل القرية به ؟ 
 
 
 

 

  ما الذى قالته المالئكة" لحبيب النجار  جزاء ايمانه ودعوته إلى هللا ؟ وماذا

 قال ؟

 
  اهل القرية ؟ماذا نتعلم من قصة 
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 ما القلقلة ؟ 

 حروف القلقلة هى الحروف المجموعة فى كلمة ؟ 

  ؟ وما أنواعه ؟ما المد 

 
 

 

 حدد الكلمات التى بها مد مع توضيح نوعه ؟ 

 

  بها حروف القلقلة ؟حدد الكلمات التى 
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 أين نزلت سورة لقمان ؟ 

 

  سميت سورة لقمان بهذا األسم ؟لماذا 

 

 ما هى سبب نزول لقمان ؟ 

 

  :  أكمل

 

 :) تالوة ( دةـــورة السجـــس
 

 أين نزلت سورة السجدة ؟ 

 

 ما هى سبب التسمية ؟ 

 

 أكمل : 

  والوحدانية القدرة 

 . والنشور البعث
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 كيف يخرج هللا الحى من الميت ؟ وضح ذلك ما تراه من الطبيعة ؟ 

 

 لماذا يغوص العلماء فى باطن األرض وما عالقة ذلك باإليمان ؟ 

  يمان :عالقة ذلك باإل

 

 ماذا يجب علينا تجاه الكون ؟ 

 

 ما مظاهر قدرة هللا الموجودة فى األيات ؟ 

 

  سلم على طلب العلم ؟علل : شجع الرسول صلى هللا عليه و 

 

 معاصى ؟كيف تفتح دراسة الكون باب التوبة أمام ال 

 

  ( او عالمة √ضع عالمة ): )×( 

 (√) 
 (×) 
 (√) 
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  نراها ثابته ال تغير مكانها ؟كيف تمر الجبال ونحن 

 

 ما فائدة النجوم ؟ 

 

 ال بحركة السحاب ؟لماذا شبه القرءان حركة الجب 

 

 كيف حث األسالم على النظافة ؟ 

 

 داً بما حفظت من القران رفه عن أهتمام األسالم بالنظافة ، مستشهاذكر ما تع

 والحديث 

لوا وجوهكم وأيديكم إلى قمتم للصالة فاغسقال هللا تعالى " يا أيها الذين امنوا إذا 

 قال صلى هللا عليه وسلم : " الطهور شطر اإليمان "المرافق 
 

 ( او عالمة √ضع عالمة ): )×( 

 
 
 

 : تخير األجابة الصحيحة- 

 
                         ) 
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 ًَدص ايدزع ضؤاٍ ٚدٛاب

 َت٢ بدأت أحداخ ايكص١ ؟ 

 اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بأزبع١ عػس عاًَا.قبٌ بعج١ ايسضٍٛ ص٢ً 

 

 أذنس بعض ايعادات ايط١٦ٝ ايت٢ ناْت َٓتػس٠ ف٢ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ قبٌ اإلضالّ ؟ 

 دفٔ ايبٓات أحٝا٤  ، غسب ارتُس ، اذتسٚب ايكب١ًٝ ، يعب املٝطس .

 

 ٙٛ؟ َٔ عبد اهلل  ؟ َٚٔ أب 

 أبٛٙ أبٛ قخاف١ . -عبد اهلل ٖٛ ابٛ بهس  

 

  ؟ بٓت أب٢ بهسَت٢ ٚيدت أمسا٤ 

 ٚيدت أمسا٤ ف٢ ايعاّ ايسابع عػس قبٌ بعج١ ايٓب٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 

 ؟ َٔ ٢ٖ أّ أمسا٤ 

 ٘ بٓت عبد ايعص٣تًٝأّ أمسا٤ : ق

 

 ؟ نٝف أضتكبًت األضس٠ َٝالد أمسا٤ 

 ، فػهس اهلل إضتكبًت بايفسح ٚايطسٚز ، اضسعت أّ ارتري تبػس ابٓٗا أبا بهس 

 

  ٜٛضح ضال١َ عكً٘ ٚضح ذيو ؟ ع٢ً ٚايدٙنإ زد عبد اهلل 

 اداب عبد اهلل ٚايدٙ بأْ٘ مل ٜسد ٚمل خيتاز ٚإمنا ذيو َٔ عٓد ارتايل .

 

 ايفصٌ األٍٚ 

 " َٝالد أمسا٤ "
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 ؟ َاذا تعًُت أمسا٤ َٔ أبٝٗا 

ايػذاع١ ف٢ ايكٍٛ ٚايعٌُ ، األَاْ٘ ٚايصدم ، ايسمح١  بايضعفا٤ ، إطعاّ 

 ايفكسا٤ ٚاملطانني ، عف١ ايًطإ .

 

  ٙ؟ أمسا٤ ؟ ٚملاذاَا اير٣ ناْت تٓتظس 

تٓتظس أبٖٛا أبٛ بهس ألْٗا ناْت تعتربٙ َجًٗا األع٢ً اير٣ تكتد٣ ب٘ ف٢ 

 أعُاي٘ ٚنالَ٘ .

 

 ؟ َا اير٣ تتُٓاٙ أمسا٤ 

إٔ تهٕٛ َجٌ أبٝٗا ف٢ حٝات٘ حت٢ تهٕٛ ستٌ احرتاّ ٚتكدٜس َٔ نٌ 

 ايرٜٔ ٜعسفٖٛا .

 

 ٘؟ َاذا قايت أمسا٤ ألبٝٗا ٢ٖٚ تطٛف بايهعب 

 .قايت ي٘ ملاذا حيبو ايٓاع نجريًا ٜا أبتاٙ ، فكاٍ هلا : أل٢ْ أحبِٗ ٚأقض٢ حٛا٥ذِٗ 

 

  ؟ َٚا َٓاضب١ اذتٛاز ؟ َٔ قا٥ٌ ٖرٙ ايعباز٠ 

 ) إٕ ايطذٛد ال ٜهٕٛ إال هلل اير٣ خًكٓا ٚحدٙ ٚخًل نٌ غ٤٢ (

 قا٥ٌ ايعباز٠ : ) أبٛ بهس ايصدٜل (

 ٜا اب٢ ملاذا ال تطذد يألصٓاّ َجًِٗ. َٓاضب١  اذتٛاز : عٓدَا قايت ي٘ أمسا٤ :

 

 ناْت أمسا٤ غري َتعاي١ٝ ٚال َتهربٙ ٚضح ذيو ؟ 

 ايفكسا٤ . –َٔ ايتذاز ناْت تطاعد ارتدّ ف٢ إعداد املٛا٥د يًضٝٛف 
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 ؟ ختري اإلداب١ ايصخٝخ١ َٔ بني اإلدابات 

 األضتفٗاّ ف٢  ) يعًو تسٜد ٚيدًا ( ؟

 ايبٓات (ديٌٝ ع٢ً إٔ) ادتد ٜهسٙ  -

 ديٌٝ ع٢ً إ )األب ٜهسٙ ايبٓات ( -

 ديٌٝ ع٢ً إٔ) األضس٠ حتب ايبٓات ( -

 ديٌٝ ع٢ً )أختالف تفهري األضس٠ عٔ غريٖا َٔ األضس ( -

 

  َٔ ٌ؟ َا َع٢ٓ ن 

َتًٗف١ :                    أٚبت٘ :  َػتاق١            عٛدت٘  

حافظ٘      تكتد٣       ٚاع١ٝ :                   تتأض٢ : 

مجع قابً٘ ٢ٖٚ ايت٢ تكّٛ بتٛيٝد ايٓطا٤                نجري٠    قابالت : طا١ً٥ : 

 

  : ختري األداب١ مما ٢ًٜ-  

 :نإ أبٛ بهس ال ٜطذد يصِٓ   -  

  (ألٕ األصٓاّ ال تٓفع ٚال تضس-)  ألٕ قَٛ٘ ال ٜعبدٕٚ األصٓاّ  

 : ّنإ ايٓاع ٜعبدٕٚ األصٓا 

 (ألِْٗ تعٛدٚا ع٢ً ذيو بدٕٚ تفهري  –غهًٗا مجٌٝ  –) ألْٗا تسشقِٗ        

 : ناْت أمسا٤ تػازى ف٢ عٌُ ايبٝت 

 (ألْٗا َتٛاضع١  –ألْٗا تػو ف٢ ارتدّ  –)ألِْٗ فكسا٤        

 : ٌُنإ أبٛ بهس ٜع 

 ( ايتذاز٠ –ايصٓاع١  –)بايصزاع١       
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( أٚ عال١َ √ضع عال١َ ) :  )×(-

 )×( نإ عُس بٔ ارتطاب ٖٛ املجٌ األع٢ً ألمسا٤   -

)×( ْػأت امسا٤ ضعٝف١ ادتطد ، حن١ًٝ   -

)×( ايضٝٛف  نإ ٚايد أمسا٤ ميٓعٗا َٔ َػازنت٘ ادتًٛع ٚاذتدٜح َع -

(√) ٚيت قسٜؼ  أبا بهس ايكضا٤ ف٢ ايدٜات                                                                -

                                                               (√) مل تطذد أمسا٤ يصِٓ أبدًا قبٌ إضالَٗا  -

                                                               (√)  ناْت أمسا٤ تطٛف َع ٚايدٖا بايهعب٘ -

)×(                                                          ناْت أمسا٤ تعاٌَ ارتدّ بهربٜا٤ ٚغسٚز  -

َٔ



 

 

  .يتـن المــى مــراج الحــإخ فيه ــر قدرة اللــاهـر مظـاذك -س

   ات يبدأ حياة جديدة رج منها نبخنها تنشق وياألرض فإالحبة الجامدة عندما تغرس فى  أن  -ج 

 وينتج العديد من الثمار والحبوب   

 ون .ـــى الكــه فـــر قدرة اللـــض مظاهــر بعــاذك -س

       ساعد على الحركة والعمل والقمر الذى يمحو ظلمات الليل تالشمس التى تضئ الكون و -ج

 حر والنجوم التى تتزين بها السماء وتهدى الناس فى ظلمات البر والب 

  ؟وهـــنا نحبون فما واجـــر لنا الكـه سخـــالل -س

 بالعلم والعمل وال نفسده  نعمره أنواجبنا  -ج

 ه؟ــــر للـــون شكـــة الكــلماذا تعتبر دراس -س

  إيمانافيتوب العاصى ويزداد المؤمنون  هللاتزيد معرفتنا بقدرة  ألنها -ج

 ؟ انــباإليمة ذلك ـــالقــا عـــوم؟ضاألرباطن  فياء ــوص العلمــــلماذا يغ -س

    ما يثور فيها من  وعرفواوالمعادن  الطبيعيما بها من كنوز كالبترول والغاز  ليستخرجوا -ج

 هلل  درسوا فيزداد الشكريفيدون الناس بما  أنهم باإليمانالبراكين وعالقة ذلك  

  ا؟دوــا وجـون فمــالك فياء ــث العلمـــبح -س

       وكلها تسبح فى  أخرىفى الكون مجموعات شمسية  أن جدواالقمر و إلى صعدواعندما  -ج

 رصد الفضاء  وأجهزةالصناعية  باألقمارا األرض مملوءجو  وأصبحالفضاء  

 ؟م ـــب العلـــى طلـــعلول ــع الرســـكيف شج  -س



 

 أنلمين فواجب المس( الجنة إلىمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا )بقوله  -ج

 المجتمع  ليخدمواوالمهندسون والمفكرون  واألطباءالعلماء    يكون منهم 

 ؟ العاصي امـــأموبة ــون باب التـــة الكـــتح دراسـكيف تف -س

  ينسب ذلك لغير هللا فيدرك  أنيعجز على  تجعله اإللهيةبتأمله فى الكون ومظاهر القدرة  ألنه -ج

 باهلل  واإليمانيتوجب علية الخضوع والشكر قدرة هللا مما   

 ؟ون ــى الكـال فــه الجمــالل دعــأبكيف  -س

 تالفخفى النبات اودقة توزيعها  األلوانفى اختالف  الجمال نجد آياتبصرنا  نوجه ألننا أينما -ج

 إليها ظرالنا رتسل العالية التى الجبا ألوان فييرويها واحد وكذلك  الذيء أن الماطعومها رغم  

صنوان  من أعناب وزرع ونخيل صنوان و غير متجاورات وجناتوفى األرض قطع )قال تعالى

آليات لقوم يعقلون(  األكل إن فى ذلك  على بعض فى  عضهاب ونفضل  واحد يسقى بماء

 ؟ ونـــالك فيوم ـــدة النجـــائـف اـــم -س

 سادهم فى الكون قال تعالىجعلها هللا زينة للسماء وحماية من شر الشياطين وف -ج

 سعير(لهم عذاب ال واعتدنا)ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين  

 دتها؟ــا فائــة ؟ومــل الجبال ثابتـــه -س

ا موهذا  حركة ال نراها بالعينالجبال ليست ثابتة ولكنها تتحرك مع حركة األرض وهذه ال -ج 

 ذيال هللال تعالى)وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع على قدرة هللا قا  يدل

 إنه خبير بما تفعلون( شيءأتقن كل 

 الكون فما واجبنا نحوه ؟ فيأبدع هللا الجمال  -س



 الناس ر هللاأن نستمتع به وال نحرم أنفسنا منه ألن تأثر النفس اإلنسانية بالجمال فطرة فط -ج

بالجمال شكر هلل حساساإلعليها وفى تنمية 

تذوق الجمال يصنع من القبح جماال كيف ذلك؟ -س

أسباب التقدم والرقى واإلنسان المتذوق للجمال يستمتع به  والزينة منألن حب الجمال  -ج

ويجعله يصنع من القبح جماال كمنظر الثعبان المخيف جعل اإلنسان المتذوق للجمال يصنع  

منه حلية جميلة

ث اإلسالم على النظافةـــكيف ح -س

فى  ثاالا م رسولوالجمال ألن هللا جميل يحب الجمال وكان الانا هللا إلى االهتمام بالنظافة دع -ج

منوا آلذين قال تعالى)قل من حرم زينة هللا التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى لذلك 

اآليات لقوم يعلمون( فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل

؟ ما رأى اإلسالم فى عملية الختان -س

أجمع علماء المسلمين على أن الختان واجب للذكور أما لإلناث فال يوجد نص شرعى 

ا ا ونفسيا يوجب الختان وقد أكد بعض األطباء ضرر ختان اإلناث جسديا  -ج



لك ؟الجزيرة العربية يعيشون حياة يسودها الجهل .... وضح ذ فيكان العرب  -س

ويقدسونها  ،  يعبدونهااكبر دليل على جهلهم هذه األصنام المنحوته من الحجارة التى كانوا  -ج

، ويقدمون لها القرابين .

العادات السيئة عند سكان الجزيرة العربية ؟ أذكر -س

وشرب الخمر  ،أحياء بعد والدتهن خوفاً من الفقر والذل العادات دفن البنات  أبرز هذهن كا -ج

.الشباب  ة من، ولعب الميسر ، والحروب القبلية التى كانت تقوم بينهم فيقتل فيها أعداد كبير

كيف كانت أسرة أسماء تختلف فى تفكيرها عن غيرها من األمة العربية ؟ -س

ختلف تسرة فرحت العائلة كلها بوالدتها , وهذا الفرح يوضح أن هذه األ ءأسماعندما ولدت  -ج

غيرها . تفكيرها عنفى 

من أبيها ؟ أسماءما أعظم درس تعلمته  -س

ما تعلمته منه أال تسجد لصنم قط . أعظم -ج

متى ولدت أسماء ؟ -س

صلى صلى هللا عليه وسلم ؟ولدت فى العام الرابع عشر قبل بعثة النبى  -ج

فى أى بيت ولدت أسماء ؟ -س



ولدت فى بيت " عبد هللا بن ابى قحافة الملقب بأبى بكر " . -ج

أسماء ؟ أممن هى  -س

. ىزالعهى قتيلة بنت عبد  -ج

من التى بشرت أبى بكر بميالد ابنته ؟ -س

" سلمى بنت صخر " . أمهبشرته -ج

ت قبل أسماء ؟هل كان يريد أبو بكر أن تلد زوجته ولداً ؟ وهل أنجب -س

ً أم ولداً فهو من عند الخالق .. وكانت أسماء ق -ج ً فسواء كانت بنتا جبت قبل د أنكان مؤمنا

أسماء ولدها " عبد هللا " .

لماذا ازدادت فرحة أبو بكر بأسماء ؟ -س

اد نموها ز زدادوكلما أ فرح أبو بكر بأسماء كثيراً ، فقد كانت قوية الجسم ، سريعة النمو ، -ج 

بار ، حتى حفظت الكثير من أشعار العرب وروايتها ، واخوتفهمها لكل ما تسمع كاؤها ذ

العرب وتاريخهم وأنسابهم ، 

ماذا تعلمت أسماء من والدها ؟ -س

رفق وال علمت منه الرحمةتعلمت من والدها الشجاعة فى القول والعمل واألمانة ، كما ت -ج

ة التى لحميدونجدة المستغيث ، والكثير من الصفات ا، وإطعام الفقراء والمحتاجين ، بالضعفاء

اتصف بها أبو بكر وعرفها الناس فيه .

اذكر مظاهر حب أسماء ألبيها ؟ -س

 ه،جوعر كانت تسمعه وتصغى اليه ، وتشاركه الحديث ، وكانت تقف وراء الباب تنتظر -ج

وكالمه وجلسته . أعمالهوتقلده فى 



ماذا كان يعمل أبو بكر ؟ -س

كان من كبار تجار مكة وكانت تجارته فى األقمشة . -ج

السعادة عند أسماء ؟ أوقاتما هى أكثر  -س

ياناً ب أحعندما كانت تساعد الخدم فى إعداد الموائد للبيت والضيوف ، وعندما كانت تذه -ج

ب .ترحامع أبيها إلى البيت الحرام ، وتطوف معه ، وترى الناس وهم يقابلونه بالبشر وال
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